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Dette materialebeskrivelse er udarbejdet som en yderlig præcisering af de planlagte byggematerialer til projekt:
FA41, Frederiksberg. Dokumenter skal derfor ses som et tillæg til byggeprogrammet der er funktionsbasseret.
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Indvendige materialer (Boliger)
Bygningsdel

Materiale

Gulvoverflader i
boliger

Trægulve i boliger,
lamelplank i eg.

Fotoreference

Flisegulve –
badeværelser
Som Pavigres – Lune
Skathi M6746
297mm x 597mm og
5mm fuger
Sokkelflise i samme
klinke, med gummifuge
mod gulv

Vægoverflader i
boliger

Vægge generelt
Males Glans 5
Alle vægoverflader i
lejligheder fuldspartles,
og malerbehandles
efter MBK anvisninger.
Vægge mellem
bordplade og
overskabe
Males glans 15.

Vægge i badeværelser
Males Glans 15, med
vådrumsgodkendte
materialer

Knækket hvid
NCS 0502Y
(RAL 9010)

Knækket hvid
NCS 0502Y
(RAL 9010)

Knækket hvid
NCS 0502Y
(RAL 9010)
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Brusekabine
Der opsættes fliser til
loft, ved kabinens
afgrænsning.
Udgangspunktet er 3
vægflader i kabinens
udstrækning
(90x90cm)
Der anvendes samme
flisetype som på gulv

Lofter i boliger

Lofter i lejligheder med
synlige dækelementer
fuges, spartles og
malerbehandles efter
MBK anvisninger.

Knækket hvid
NCS 0502Y
(RAL 9010)

Males Glans 5

Nedsænket lofter af
gips fuldspartles, og
malerbehandles efter
MBK anvisninger.

Knækket hvid
NCS 0502Y
(RAL 9010)

Males Glans 5

Køkken / fast
inventar i
boliger

Køkken og entreskab
inventar som Svane.
hvide fronter og
grebsfri

.

Led spots under
overskabe

Køkkenbordplader i
22mm Cor-top.
Overflade i corion, med
sammensvejste
samlinger der ikke kan
ses

.

Fuge mellem bordplade
og væg.
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Køkkenvask

.

Underlimet som lavabo
nexus 60 wtc18511

Køkken armatur som
Quooker

Ovn
Miele
H 2267 BP Active
Ovn
med startforvalg, XLovnrum, pyrolyse og
FlexiClip

Kogeplade
Miele
KM 6115
Induktionskogeplade
med 4 kogezoner

Emhætte – udtrækeller fast under skab
Som eksempelvis
Exhausto.
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Opvaskemaskine
integreret
Miele
G 4263 Vi
Fuldintegrerbar
opvaskemaskine
med startforvalg

Køle/fryse skab
integreret
Miele
KF 37132 iD
Køle/fryseskabskombination
, indbygning

Inventarskabe

.

Der leveres entreskab
ved indgang til
lejlighed, med 800mm
bøjlesektion og 600mm
skab
Leveres i samme serie
som køkken
NB: udformning kan
variere i lejlighedstyper

Badeværelse i
boliger

Badeværelses
arrangement i samme
serie som
køkken/entreinventar

.

Hvid marmorbordplade
med istøbt vask.
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Badeværelses armatur
Som Grohe Essence
i børstet krom

Blandingsarmatur og
bruser som Grohe i
børstet krom model
Med rainshover hoved
og elegant håndbruser
Hovedbruser:
Som metal Rainshower
Cosmopolitan 310
Håndbruser:
Som Grohe- Euphoria
cosmopolitan stick

Side 7 af 12

Projekt

FA41 – Frederiksberg

Emne

Materialebeskrivelse

Hide-away skabe til
vaskemaskine- og
tørretumbler. Fra
samme leverandør som
køkken/entre/bad

Leveres ikke i
lejligheder i en
etage

Et badeværelse pr.
lejlighed er med
vaskemaskine og
kondenstørretumbler.
Vaskemaskine;
Miele
WDB020 Eco
W1 frontbetjent
vaskemaskine
til 1-7 kg vasketøj
Tørretumbler:
Miele
TDA 140 C NDS
kondenstørretumbler
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Væghængt toilet som
Duravit- Philip starck 3
m. tilhørende cisterne
forbetjeningsplade.
vandbesparende og
med stort og lille skyld.
Kort model for mere
plads
Afløb som Unidrain eller
tilsvarende med rustfri
rist.

Der leveres spejl med
lys over ved håndvaske
på badeværelser.

Indvendige døre
(generelt)

Glatte hvide døre

Indvendige
dørkarme
(generelt)

Trækarme

Dørgreb,
rosetter og
dørstop
(generelt)

Rustfri stål som Randi
Coupe greb, model
1090.

Gerichter hvid malet
65mm
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Fodlister
(boliger)

Træliste i eg

Hvide fodlister

Indgangsdøre til
lejligheder

Som rationel eller
krone træ/alupladedør/glasdør

Indvendige
trapper

Lukkede trapper med
hvidmalede stålvanger
og egetrin i nedre
etager.
Åbne trapper med
hvidmalede stålvanger
og egetrin i øvre
etager.

Trapper er flere
steder lukkede
i nederste
etage, med
integreret
depotrum

Værn i hvidmalede
stålvanger/balustre
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Elinstallation
(generelt)

Som LK Fuga choice
med hvis ramme, eller
tilsvarende.

Dør/porttelefoner

Analog fortrådet
system med video.
System som Fermax
Skyline eller tilsvarende

Varmesystem
(boliger)

Termostatstyret
gulvvarme i vandbårne
indstøbt slanger oven
på et isolerende og
trindlydsdæmpende
materiale.

Rumtermostat som
Altech analog til V3 IP.
(leveres uden
temperaturangivelse)

Ventilationssystem (boliger)

Ventilationssystemet i
boligerne, er planlagt
som decentrale anlæg,
med indtag i facade
mod gård- og afkast
over tag.
Ventilationen udføres
iht.
bygningsreglementet,
og der kan forekomme
rørføring i
inddækningskasser
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Affaldssystem

Affald-/
sorteringssystem efter
Frederiksberg
Kommunes krav om
kildesortering.
Der etableres
affaldsrum ved
hovedopgang, med
kildesortering

Indvendig
belysning

Belysning over Spejl i
bad/toilet

Al belysning skal
være LED

Afventer forslag fra ark

Ark i
samarbejde
med
entreprenør
Foto mangler

Downlights i
badeværelse og entre
Som e3light downlight i
hvidd

NB: Billeder i denne beskrivelse er kun vejledende, og tænkt som referencer
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